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RESUMO

O presente trabalho foi realizado na disciplina de Métodos Quantitativos para Ciências Contábeis e Atuariais na unidade Estácio de Sá – Centro I, 
para avaliação complementar do semestre, com a proposta de aprendizado sobre a utilização do Geogebra, Google Forms e o conteúdo da 
mesma. Na ocasião tínhamos que desenvolver um tema para apresentar aos nossos colegas de turma que tivesse conexão com o nosso curso, 
utilizando a tecnologia como ferramenta na proposta. Esta pesquisa, teve como objetivo fazer uma leitura sobre o interesse das pessoas com 
relação a investimentos ao empreender. Para o desenvolvimento deste trabalho utilizamos um formulario pelo Google Forms sobre o interesse 
de investir e em qual área, a mesma foi disponibilizada nas Redes Sociais. Após a coleta de dados, criamos uma planilha com todas as informações 
e a exportamos para o Geogebra, aonde foi possível gerarmos gráficos para uma análise mais dinâmica e criarmos um ambiente investigativo em 
que pudemos explorar conceitos e propriedades das medidas de tendência central e dispersão, tais como, desvio padrão, média, moda e mediana 
dos dados quantitativos presentes na nossa consulta. As variáveis analisadas no nosso projeto foram Faixa etária e Renda Mensal. A utilização das 
ferramentas Google Forms e o Geogebra foram fundamentais para potencializar recursos e nos ajudou  a analisar com maior detalhe os dados 
coletados. Inferimos até o momento, nos dados que ainda estão chegando através do formulário disponibilizado que a maioria das pessoas 
gostariam de investir em um próprio negócio, as áreas que tiveram maior interesse das pessoas em investir foram a área da Gastronomia, 
Comércio e a área de Contabilidade respectivamente. Este onda empreendedora pode residir no atual crescimento do desemprego e por 
conseguinte, na informalidade dos postos de trabalho. A área Gastronômica e do Comércio são uma das tendências para 2019 como evidenciou 
os os estudos consultados para realização do nosso projeto. Portanto, a nossa proposta realizou um diagnóstico fundamental para possíveis 
investidores e empreendedores e o aporte tecnológico foi fundamental para concretização da mesma.
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